KDJS SEDLČANY
Sobota 4. září v 18.00 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2010
Zámek Červený Hrádek

Novou kulturní sezonu zahájí již poněkolikáté jazzový koncert
v rytířském sále v rámci projektu Hudební klenoty na zámku
Červený Hrádek - In memoriam Jan baron Mladota. Letos zde
vystoupí

ELENA SONENSHINE & JOCOSE JAZZ
Skupině dominuje hlas nejlepší české jazzové zpěvačky Eleny
Sonenshine (dříve Suchánkové), která studovala v americkém
Bostonu na proslulé Berklee College of Music, pravidelně zpívá
v londýnských klubech, vystupuje na jazzových festivalech v celé
Evropě a její album You Go To My Head se udrželo po čtyři týdny
v Top 50 amerických jazzových rádií.
Skupina Jocose Jazz vystupuje v tomto složení: Miroslav Linka (kytara), Vladimír Strnad (piano), Petr Dvorský (kontrabas),
Branko Križek (bicí).
Vstupenky na koncert si zajistěte co nejdříve v předprodeji.

Úterý 14. září v 19.30 hodin

Předplatné divadla

Předplatitelský cyklus divadelních her zahájí výborné představení Divadla Antonína Dvořáka Příbram, které uvede známou komedii Milana Kundery

JAKUB A JEHO PÁN
Vtipná, hravá, moudrá komedie, jízlivá variace na Diderotův
román Jakub Fatalista. Setkání dvou epoch, dvou žánrů, dvou
autorů, nezapomenutelného sluhy Jakuba a jeho pána. Příběh
o přátelství, lásce, zradě a také o cestě. Putování za tím, kdo jsme
a co určuje naše kroky. V režii Milana Schejbala hrají: DALIBOR
GONDÍK, LUKÁŠ TYPLT, KATEŘINA FIXOVÁ, JAN NOVÁK, VLADIMÍR MRVA, PETRA DUSPIVOVÁ, VLADIMÍR SENIČ, RADKA
FILÁSKOVÁ, HELENA KAROCHOVÁ, ROBERT TYLEČEK.
Zbývající volné vstupenky obdržíte v našem předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení přímo v KDJS.
Úterý 21. září v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Po velkém úspěchu v minulé sezoně a na četná přání našich
návštěvníků jsme do podzimního repertoáru zařadili vystoupení
jednoho z našich nejoblíbenějších folkařů, kterým je

KAREL PLÍHAL
Elena Sonenshine při křtu svého CD Jazz na Pražském hradě ve společnosti
prezidenta ČR Václava Klause.
Úterý 7. září v 18.00 hodin

Koncertní sál

Zveme vás na vernisáž první výstavy v nové sezoně, která nese
název Střípky mého světa. V koncertním sále KDJS představí svoje díla pražská fotografka

Program koncertu obsahuje nejžádanější písničky Plíhalovy
dosavadní tvorby. Velká část jeho vystoupení je věnována písním
z nejnovějšího CD nazvaného Vzduchoprázdniny, které Plíhal (jak
sám říká) „postupně venčí“. Diváci se mohou těšit rovněž na jeho
nové básničky, které jsou již tradičně samozřejmou součástí každého koncertu. Karel Plíhal tvoří neopakovatelné texty plné poetiky,
hledá a nachází zajímavé rýmy a slovní spojení. Poté je s lehkostí doplňuje příjemnými melodiemi a vznikají tak jeho písně, které
každého posluchače pohladí na duši. Plíhal i po téměř čtvrtstoletí
stráveném na koncertních pódiích působí stále roztomile nesměle
a roztržitě a přitom z něho vyzařuje obrovský klid a spousta pozitivní energie, která se přenáší na publikum.
Vstupenky na jedinečný koncert si můžete zakoupit v kanceláři
předprodeje na radnici.

PETRA BASTLOVÁ
Spolu s ní budou vystavovat dřevěné reliefy a dřevěné objekty
výtvarníci

Karel Králík a ing. David Králík
Na slavnostní vernisáži promluví na úvod Doc. Jiří Všetečka,
náš přední profesionální fotograf, o hudební vystoupení se postará
známá skupina Classic Jazz Quartet.
Výstava fotografií Petry Bastlové a dřevěných reliefů Karla
a Davida Králíka bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin
a před každým večerním pořadem a potrvá až do 4. října 2010.
O vystavující umělkyni si můžete přečíst další informace na třetí
straně tohoto čísla Kulturního kalendáře.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2010
Čtvrtek 23. září v 8.30 a 10 hodin

www.kdjs-sedlcany.cz

Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Hravé divadlo Brno přijede nejmenším návštěvníkům kulturního
domu z řad dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol zahrát
jednu z nejmilejších pohádek od Josefa Čapka

O PEJSKOVI A KOČIČCE
V půvabné dramatizaci populární knihy jsou zpracovány tři
příběhy pejska a kočičky - Jak myli podlahu, O panence, která
tence plakala a Jak pejsek a kočička dělali dort. Velmi nápaditě
a s patřičnou dávkou humoru nastudované představení má působit
na rozvoj dětského chápání etiky mezilidských vztahů, podněcovat
fantazii a estetické cítění. Pohádka je určena dětem od 3 do 10 let.
Režie Václav Lautner, hudba Petr Dvorník, hrají členové Hravého
divadla Brno.
Místa v sále je třeba si včas rezervovat v našem předprodeji na
telefonním čísle 318 821 158.
Pondělí 27. září v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Pondělí 4. října v 19.30 hodin

Předplatné na poezii

Na zahájení předplatitelského cyklu večerů poezie je zařazen
velice působivý pořad, který je součástí Mezinárodního festivalu
koncertního melodramu a jmenuje se

Evropský melodram
Na pódiu koncertního sálu se představí vynikající herci

Petr Kostka, Carmen Mayerová, Jiří Klem
Miroslav Sekera (klavír), Věra Šustíková (režie a úvodní slovo)
Volné vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na náměstí
TGM a také před začátkem pořadu přímo v pokladně KDJS. Pro
studenty GaSOŠE a žáky ZŠ výrazná sleva vstupného!

Na tento večer jsme připravili nádherný pořad známých písní
a melodií pod názvem

Večer světových
muzikálů
V programu zazní velké muzikálové hity, jako Vím, že jsi se mnou
(Dracula), Touhle ulicí (My Fair Lady), Píseň samotářky (Bídníci),
Jsi víc nebo míň (Jesus Christ Superstar), Tereza (Kdyby tisíc
klarinetů), S čertem si hrát (Divotvorný hrnec), Sandy (Pomáda)
a mnoho dalších oblíbených písní. Zazpívají je opravdové hvězdy
současné české muzikálové scény

JAN KŘÍŽ

- čerstvý vítěz reality show na TV Prima „Cesta ke slávě
- Robin Hood“, sólista Divadla Kalich (muzikály Touha a Johanka
z Arku), divadla Milénium (muzikál Kladivo na čarodějnice), divadla Pyramida (muzikál Děti ráje),

V pořadu Večer světových muzikálů vystoupí Jan Kříž, vítěz reality show
TV Prima Robin Hood, a Míša Nosková, kterou jsme mohli vidět také při
našich letošních slavnostech Rosa.

MÍŠA NOSKOVÁ

- úspěšná finalistka 2. ročníku soutěže „Česko hledá Superstar“, sólistka Hudebního divadla Karlín (muzikál Jekyll a Hyde,
opereta Čardášová princezna), GoJa Music Hall (muzikál Bídníci), divadla Hybernie (muzikály Drákula, Adéla ještě nevečeřela,
hudební komedie Švejk),

OLDŘICH KŘÍŽ

- sólista Státní opery Praha (např. Figaro), Národního divadla
Praha (Máchův deník, Kráska a zvíře), divadla Milenium (hlavní role muzikálu Kladivo na čarodějnice), často hostuje na scénách významných zahraničních divadel (Německo, Francie, Irsko)
a věnuje se také režii.
Vstupenky na tento vskutku mimořádný a velice atraktivní koncert si zajistěte pokud možno ihned v kanceláři předprodeje v přízemí radnice.
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V komedii Milana Kundery Jakub a jeho pán, kterou uvádíme na předplatné
divadla, vytvoří hlavní role Dalibor Gondík a Lukáš Typlt. Hraje Divadlo
Antonína Dvořáka Příbram.

www.kdjs-sedlcany.cz
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Petra Bastlová

Jeden z nejlepších současných českých herců Petr Kostka bude účinkovat
na předplatné poezie v pásmu nazvaném Evropský melodram.

„Svět kolem sebe jsem začala mapovat fotoaparátem Olympus
mju II, který zanechaly doma dcery po vylétnutí z rodného hnízda
před sedmi lety. Snažila jsem se zachytit okamžiky, tváře a gesta
lidí kolem i místa, která
jsem navštívila.
Při uspořádání rodinných dokladů jsem si
uvědomovala, že mám
málo fotovzpomínek, mí
nejbližší a kamarádi mizí.
Jednou se ráda vrátím
při prohlížení fotografií ke chvílím a místům
a budu vzpomínat.
Měla jsem štěstí, že
mými klienty (jsem fyzioterapeutka) byli i fotografové. Na mé dotazy
ochotně odpovídali a já
koukala a zkoušela.
Před dvěma lety jsem
dostala digitální fotoaparát Canon Ixus 860 IS a začala jsme koketovat s makrofotografií. Poslední tři roky se zúčastňuji Národní
soutěže a výstavy amatérské fotografie ve Svitavách a Fota na provázku ve Strunkovicích. Na kontě mám pět společných výstav a pět
samostatných. Nyní připravuji další.
Svět okem objektivu mě učaroval, pomáhá mi odreagovat se
z úzkého kontaktu s lidmi a vyhovuje mi, že lidé fotografa příliš
nevnímají.
Děkuji rodině a všem přátelům, že jsou k mým fotografickým
pokusům shovívaví.“
Karel Králík
Restaurátor historického nábytku zhotovuje dřevěné reliefy jako
vyjádření svých pocitů.
Ing. David Králík
Syn Karla Králíka je inženýr strojař a a své emoce zhmotňuje do
dřevěných objektů.

Oldřich Kříž, vynikající sólista Státní opery Praha, Národního divadla Praha a Hudebního divadla Karlín, se představí rovněž ve „Večeru světových
muzikálů“.

Oblíbení pejsek a kočička se v podání Hravého divadla Brno představí dětskému publiku ve čtvrtek 23. září.
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PROGRAM NA ZÁŘÍ 2010
středa 22. září ve 20 hodin
film Švédsko – kriminální drama (2010)

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

pátek a sobota 3. a 4. září ve 20 hodin
film USA – fantasy, horror, romance (2010)

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

- Seattlem otřásá serie vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od upírky, jež ji chce zabít. Musí se také rozhodnout, čemu dá přednost:
lásce k upírovi Edwardovi, nebo přátelství s vlkodlakem Jakobem.
Jsou jako led a oheň. Společnou mají nesmiřitelnou nenávist. Hrají
K. Stewart, R. Pattison a další.
Mládeži do 12 let nepřístupné

- Film podle jedné z nejčtenějších knih Milénium od S. Larssona.
Novinář Mikael a mladá hackerka Lisbeth pátrají po neteři průmyslníka, která zmizela před 40 lety za podivných okolností, a začínají
rozplétat temnou a děsivou rodinnou historii. Hrají M. Nyqvist,
N. Rapace, P. Haber a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné

pátek a sobota 24. a 25. září ve 20 hodin
SEXY 40
film USA – romantická komedie (2010)
- V momentě, kdy Sandy náhodou odhalí manželovu nevěru, rozhodne se k radikálnímu kroku: opustí ho a přestěhuje se i s dětmi
do New Yorku, kde si najde práci i přátele. Brzy po příjezdu Sandy
nečekaně vstoupí do života Aram... Hrají C. Zeta-Jones, J. Bartha,
S. Antonucci a další.
Mládeži přístupné
středa 29. září ve 20 hodin
film USA – romantická komedie (2010)
DOPISY PRO JULII
- Mladá Američanka Sophie najde v italské Veroně, městě všech
zamilovaných a romantiků, dopis adresovaný Julii. Dopis je z roku
1957. Nechala ho tam kdysi žena se zlomeným srdcem a Sophie se
rozhodne na něj po letech odpovědět. Hrají A. Seifried, V. Redgrave, G. G. Bernal a jiní.
Mládeži přístupné
pátek a sobota 10. a 11. září ve 20 hodin
film USA – sci-fi thriller (2010)
PREDÁTOŘI
- Royce je unesen na neznámé místo v džungli stejně jako i ostatní
zdánlivě náhodně vybraní jedinci. Jedná se však o žoldáky, kteří
byli na toto místo dopraveni proto, aby se stali živou kořistí pro
novou rasu predátorů. Aby přežili, musí se spojit dohromady proti
nepříteli.
Mládeži do 15 let nepřístupné
středa 15. září ve 20 hodin
film USA – akční (2010)
IRON MAN 2
- Excentrický milionář, který se z obchodníka se zbraněmi proměnil
v autoritu v kovovém brnění, znovu chrání svět před zlem. Druhý
díl slibuje další intenzivní zážitek doplněný o další herecké hvězdy. Hrají R. Downey Jr., G. Paltrow, S. Johansson, S. Rockwell
a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 17. a 18. září ve 20 hodin
film USA – akční komedie (2010) ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
- Tom Cruise a Cameron Diaz se setkávají před kamerami po
téměř deseti letech ve snímku, který bude směsicí akce, romantiky
a komedie. Od teď už nebude nic jako dřív. Tajný agent Roy zjistí,
že je oslabený láskou a June si uvědomí, že je schopná naprosto
mimořádných věcí.
Mládeži do 12 let nevhodné
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úterý 7. září v 16.30 hodin
film USA – animovaný, rodinný (2010) - český dabing

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK

- Zbrusu nová komedie, ve které se naši staří známí hrdinové
dostanou do školy plné dovádivých dětí a batolat. Naše hrdiny
čeká nejedna horká chvilka a ví, že nesmí jeden druhého zradit.

úterý 14. září v 16.30 hodin
film USA – animovaná komedie (2010) JAK VYCVIČIT DRAKA
- Viděli jste už draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost
v animované komedii. Dobrodružství se odehrává na drsném
Severu. Škyták je vikingský kluk a jako ostatní děti i on musí podstoupit jednu zkoušku: na nedalekém ostrově si chytit a vycvičit
vlastního draka.
úterý 21. září v 16.30 hodin
film USA – fantasy (2010)
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
- Poslední vládce větru je adaptací populárního animovaného seriálu pro děti. Epické dobrodružství, které má fantazii, bohatého
ducha a jehož hrdinové umí používat i bojová umění.

